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LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 1 april 2020 houdende de Lange termijn renovatiestrategie (Kamerstuk 32 757, nr. 168).
De voorzitter van de commissie,
Ziengs
De griffier van de commissie,
Roovers
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Wat is de huidige stand van zaken van de invoering van het
materialenpaspoort?
Wat zijn uw inspanningen om ook bij grootschalige renovaties van
gebouwen die tot de fundering worden gestript verduurzamingsmaatregelen te verplichten?
In hoeverre bereiken we de doelen voor 2030 en 2050 voor
CO2-reductie van de gebouwde omgeving met de maatregelen in
de langetermijn strategie?
Hoe wordt het effect van alle instrumenten gemonitord om
voldoende informatie te hebben wanneer tussentijds moet worden
bijgestuurd?
Wat doet u speciaal gericht op de particuliere huurwoningen (niet
zijnde woningcorporatiewoningen) die achterblijven in
duurzaamheid?
Wat is de nu al bereikte en te verwachten bijdrage aan CO2besparing van de energiebesparingsplicht en EED-audits van
utiliteitsgebouwen?
Wanneer is de verwachting dat alle sectorale routekaarten voor
utiliteitsgebouwen en maatschappelijk vastgoed af zijn? Hoe vaak
worden de sectorale routekaarten hereikt?
Welke inspanningen pleegt u om de bouw van kleinere en
zuinigere woningen te stimuleren?
Kunt u aangeven in welk deel van de transacties reeds een fysiek
energielabel wordt overhandigd bij de koop?
Wat is de strategie om zo snel mogelijk woningen van vóór
bouwjaar 1995 energiezuiniger te maken?
Wat is de verklaring voor het relatief achterblijven van onderwijsgebouwen in het kader van energielabels?
Welke inspanningen pleegt u om duurzaamheidsmaatregelen in
onderwijsgebouwen te bevorderen?
Welke inspanningen pleegt u om het aandeel gebouwen zonder
energielabel in de utiliteitsbouw terug te dringen?
Op welke manier wordt vloerisolatie gestimuleerd bij utiliteitsgebouwen?
In hoeverre liggen corporaties op koers om gemiddeld een B-label
te hebben in 2021 en welke ondersteunende activiteiten zijn er
voor deze corporaties?
Kunt u per maatregel uit het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving
aangeven hoeveel CO2 naar verwachting wordt bespaard?
Welk aandeel van de Nederlandse gebouwen maakt reeds gebruik
van de kostenoptimale duurzaamheidsmaatregelen van na-isolatie
schildelen tussen 2,5–3,5 m2/KWu en HR++ glas?
In hoeverre worden de eisen aan de vervanging van onderdelen
van de bouwschil nageleefd, en bij welk aandeel van de verbouwingen gelden deze eisen?
In hoeverre is er inzicht in het effect van deze eisen van de
bouwschil op de totale energiebesparing?
Welke effecten zijn waar te nemen in aandeel isolerende maatregelen naar aanleiding van de btw-verlaging van 21% naar 9%?
Hoeveel mensen maken gebruik van de Energiebesparingsverkenner?
Is de Energiebesparingsverkenner voldoende bekend bij bewoners
en organisaties?
In hoeverre wordt gemonitord wat het effect van deze verkenner
op de uiteindelijk gekozen maatregelen is?
Op welke wijze is bekendheid gegeven aan het digitaal platform
dat vanaf 1 januari 2020 beschikbaar is?
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Wat is het gewenste bereik van het digitale platform? Hoe wordt
het bereik en het uiteindelijk effect op de energiebesparing
gemonitord?
Is de duurzaamheidsstandaard aardgasvrij-ready? Als alle
woningen in Nederland zouden gaan voldoen aan de standaard en
de streefwaarden per isolatiemaatregel bij verbouwingen, bereiken
we dan de doelen voor 2030 en 2050 qua bijdrage aan het
tegengaan van de klimaatverandering?
Wat is het kwantitatieve doel van de Renovatieversneller? Hoeveel
draagt de renovatieversneller bij aan de CO2-besparing?
Welk aandeel van de gemeenten heeft reeds een Transitievisie
Warmte vastgelegd?
Op welke wijze worden verhuurders gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te treffen in hun verhuurde panden?
Waarom is er niet voor gekozen om duurzaamheidsmaatregelen
met een meerderheid van stemmen te kunnen doorvoeren in de
huursector?
In hoeverre is het verplicht om in MJOP’s een vast onderdeel
duurzaamheid mee te nemen?
Is het datastelsel voor utiliteitsbouw een standaard voor het
documenteren van gebouwen of een grote database met gegevens
over utiliteitsbouw? Hoe sluit dit stelsel aan bij andere digitale
initiatieven zoals gebouwdossiers in de Wet Kwaliteitsborging
Bouw of het materialenpaspoort?
Hoe groot is het aandeel Green Leases in Nederland in absolute als
relatieve zin in de afgelopen 5 jaar?
Hoe stimuleert u dat het aantal Green Leases wordt vergroot?
Is in de stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen ook plek
voor all-electric oplossingen?
Welk aandeel van de kantoorgebouwen heeft momenteel
energielabel C?
Op welke termijn verwacht u duidelijkheid over de te veranderen
wederzijdse rechten en plichten van huurders en verhuurders in
het kader van verduurzamingsmaatregelen?
Kunt u in een tabel uiteenzetten hoeveel huishoudens energiearmoede kennen in de afgelopen 10 jaar, in zowel absolute als
relatieve zin?
Wat zijn binnen de vastgestelde routekaarten de meest geïdentificeerde knelpunten?
In hoeverre wordt bij verbouwingen en renovaties door het RVB
gebruik gemaakt van het materialenpaspoort of overige circulaire
maatregelen?
In hoeverre en op welke wijze worden innovatieve duurzame
bouwmethodes gestimuleerd?
Welke inspanningen worden er gepleegd in het kader de bouw
meer circulair te maken?
Hoe wordt de gezamenlijke inzet van Rijk en de markt vormgegeven om de vraag naar verduurzaming en innovatie op te schalen?
Welke inspanningen pleegt u om het aantal prefabwoningen zo
groot mogelijk te maken?
Wat is de huidige stand van zaken omtrent het voorstel van
gebouwgebonden financiering dat naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2020 richting de Kamer wordt gezonden?
Kunt u in een tabel de prijsontwikkeling tussen gas en elektriciteit
uiteenzetten over de afgelopen 10 jaar, en daarbij een prognose
schetsen van de toekomstige ontwikkeling en het effect van de
voorgenomen maatregelen daarop?
In hoeverre is het gebruik van warmtenetten inmiddels kostenneutraal voor de gebruiker?
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In hoeverre is het gebruik van warmtenetten momenteel
duurzaam, en in welk aandeel van de warmtenetten wordt gebruik
gemaakt van restwarmte?
Wat is het aandeel van warmtenetten en aangesloten woningen
dat lage temperatuur is, of daarvoor geschikt is?

4

